وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :آداب وفلسفة
اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
دورة2016 :
املدة 44 :سا و34د

عمى المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع األول
يحتوي الموضوع األول عمى صفحتين (الصفحة  1من  5والصفحة  2من )5

التاريخ:

الجزء األول 46 ( :نقاط )

« ...بمغ تدىور العالقات بين الشرق والغرب أقصى درجاتو أثناء حصار برلين ،حيث كان الغرب عمى استعداد

تام الستخدام قدراتو العسكرية والنووية  ...وكانت ىذه األحداث المتالحقة بمثابة مقدمات الحرب الباردة التي أشار إلييا

"ونستون تشرشل" في الخطاب الذي ألقاه في مارس  ،6946وتحدث فيو عما سماه الستار الحديدي ...وبعد سنة من
ىذا الخطاب ،أعمن "ىاري ترومان" عن سياسة تجاه أوروبا عرفت بـمبدأ ترومان»...

المرجع :عبد الخالق عبدهللا ،العالم المعاصر والصراعات الدولية ، ،ص .63

 -6اشرح المصطمحات التي تحتيا خط في النص.

 -2عرف بالشخصيات التالية :جورج مارشال ،عبان رمضان ،جواهر الل نهرو ،جاك سوستال.
 -3أكمل الجدول اآلتي:

الحدث

تأسيس المجنة الثورية لموحدة و العمل

تاريخه

.....................

.....................................

 23جويمية 6952

.....................................

 66ديسمبر6961

مشروع قسنطينة

......................

الجزء الثاني 44 ( :نقاط )

في إطار مخططاتيا االستعمارية لمقضاء عمى الثورة الجزائرية ،أقدمت فرنسا عمى طرح جممة من المشاريع السياسية

واالقتصادية.

المطموب:

انطالقا من العبارة ،واعتمادا عمى ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبين فيو:
 -6المشاريع السياسية واالقتصادية الفرنسية لمقضاء عمى الثورة.
 –2رد فعل الثورة عمى ىذه المشاريع.

صفحة  1من 5

الجغرافيا:

الجزء األول 46 ( :نقاط )

«...يشكل المحور الممتد من "بوسطن" إلى "بمتيمور" و "ريشموند" واجهة أطمسية  ...تمييا منطقة البحيرات

الكبرى غربا ،وىي عبارة عن مجمع مدن  ...تمك ىي المنطقة التاريخية والحيوية لمبالد  ...فييا "واشنطن" العاصمة

السياسية ،بيا مقر صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ،ومقر منظمة الدول األمريكية» ...

المرجع :الكتاب المدرسي لمسنة الثالثة ثانوي ،طبعة  ،2411ص.54

 -6اشرح المصطمحات التي تحتيا خط في النص.
 -2إليك جدوال يمثل نسب المبادالت التجارية لمجزائر حسب المناطق لسنة .2166
أمريكا

أمريكا

المنطقة

اإلتحاد

األوربي

الشمالية الجنوبية

آسيا

إفريقيا والوطن العربي بقية العالم

الصادرات %

51.76

21.67

5.84

7.35

3.46

66.92

الواردات %

52.61

5.63

8.96

26.8

6.46

5.65

المرجع  :الديوان الوطني لإلحصاء .2412

المطـموب:

أ  -مثل معطيات الجدول (الصادرات والواردات) في دائرتين نسبيتين :نصف القطر

 3سم.

ب -عمق عمى الرسم.
الجزء الثاني 44 ( :نقاط )
يعتبر البترول العمود الفقري في التنمية االقتصادية لمدول المنتجة والمصدرة لو.

المطموب:

انطالقا من العبارة ،واعتمادا عمى ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبرز فيو:
 – 6أسباب عدم استقرار أسعار البترول.

 – 2انعكاسات تراجع أسعار البترول عمى الدول المصدرة.

انتهى المىضىع األول
صفحة  2من 5

الموضوع الثاني
يحتوي الموضوع الثاني عمى  43صفحات (من الصفحة  3من  5إلى الصفحة  5من )5

التاريخ:

الجزء األول 62( :نقاط)

"كانت فترة  5441-5445من أكثر المراحل دقَّة في العالقات الدولية إذ اتسمت بشكل عام بالتوتر بين حمفاء

األمس في االتفاق عمى مبادئ عامة تكون األساس لتنظيم أوضاع ما بعد الحرب  ...وكان عام  5441أبعد من أن

يزيد الشك وسوء الظن المتبادلين بين حمفاء األمس إذ شيد ىذا العام مبدأ ترومان الذي كان الخطوة في تقسيم العالم

إلى معسكرين ،ثم برنامج مارشال ودعوة السوفييت إلى إنشاء الكومنفورم والخطوات الالحقة في تكريس ىذا
االنقسام."...

المرجع :رياض عبد الصمد ،العالقات الدولية في القرن  ، 06ج ،1بتصرف ص .103-101

 -5اشرح ما تحتو خط في النص.

 -2عرف بالشخصيات التالية :ليونيد بريجنيف  -ريتشارد نيكسون -هواري بومدين – الجنرال جياب.
 -3اربط األحداث المعممية التالية بتواريخيا وأبرز انعكاساتيا:
الحدث
التاريخ
وقف إطالق النار في الجشائز
 19أوت 6945
 21أوت 6955

تأطيض جامعة الدول العزبية

 69مارص 6962

إلقاء القنبلة الذرية على مدينة ناغاساكي

 22مارص 6945

هجومات الشمال القظنطيني

الجزء الثاني 60( :نقاط)

االنعكاسات

اشتد الصراع بين المعسكرين خالل الفترة الممتدة ما بين  5441و  5454وىدد بحدوث مواجية مباشرة بينيما.

المطموب:
انطالقا من الفكرة ،واعتمادا عمى ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبرز فيو:
 -5مظاىر الصراع في القارتين األوربية واآلسيوية خالل ىذه الفترة.
 -2أثر تطور أسمحة الدمار الشامل في مستقبل العالقات بين المعسكرين.

صفحة  3من 5

الجغرافيا:

الجزء األول 62( :نقاط)

«...أجمت الجزائر باالتفاق مع االتحاد األوربي دخول منطقة التبادل الحر بين الطرفين إلى سنة  ، 2222بعد

سنتين من المشاورات بين الطرفين ،بعد أن كانت مقررة بموجب اتفاق الشراكة في  ، 2251ودخول ىذه االتفاقية حيز

التطبيق يؤدي إلى إلغاء التعريفة الجمركية لفئة كبيرة من المنتجات الصناعية المفروضة من الجزائر ،وينص االتفاق
المتوصل إليو فيما يخص الجانب الفالحي عمى إعادة النظر في بعض الحصص التفضيمية لالتحاد الخاصة

بالمنتجات الفالحية والصناعات الغذائية».

المرجع :جريدة الخبر ،العدد  /2410بتاريخ  00أوت  ، 0610ص .06

 -5اشرح ما تحتو خط في النص.

 -2إليك جدولين يمثالن أىم مناطق التبادل التجاري لمجزائر سنة :2254

الوحدة( :مميار دوالر)

أ -جدول الصادرات.
الدولة

إسبانيا

إيطاليا

فرنسا

بريطانيا

هولندا

الواليات المتحدة األمريكية

قيمة الصادرات

93535

83298

63949

63524

53183

43827

%8311 %8378 %11385 %13318 %15316

%7368

النسبة المئوية

الوحدة( :مميار دوالر)

ب  -جدول الواردات.
الدولة

الصين

فرنسا

إيطاليا

إسبانيا

ألمانيا

الواليات المتحدة األمريكية

قيمة الواردات

83242

63335

53843

53838

33883

23867

%8361 %18381 %14387

%8359

%6349

%4389

النسبة

المرجع :إحصائيات التجارة الخارجية لمجزائر سنة  – 0610المديرية العامة لمجمارك.

المطموب :عمق عمى الجدولين.
عين الدول المؤسسة لمسوق األوربية المشتركة سنة  5451والعضوة في
 -3عمى خريطة أوربا
الصماء المرفقةِّ ،
َّ
مجموعة الثمانية (.)G8

الجزء الثاني 60( :نقاط)

تحتل الواليات المتحدة األمريكية مركز الصدارة في االقتصاد العالمي.

المطموب:

انطالقا من الفكرة ،واعتمادا عمى ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبرز فيو:
 -5دور الزراعة في االقتصاد األمريكي.

 -2أثر قوة االقتصاد األمريكي في االقتصاد العالمي.

صفحة  4من 5

خريطة أوربا

ينجز العمل المطموب عمى الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة

انتهى المىضىع الثاني
صفحة  5من 5

